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• Ekran içeriği sürekli değişiyorsa, bunu durdurmak için “OTOMATİK EKRAN FONKSİYONU” bölümüne bakınız.
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

* (L)yi basılı tutarsanız, ekranın sağ üst köşesindeki işaretler yanıp sönmeye başlar.
Uyarı
• Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.

Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

•
•

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
Saatiniz, Zaman İşleyişi Modundaki saatler için 40 şehirden ikisini temel zaman 
işleyişi olarak seçebilmenizi sağlar. (Time 1, Time2) Zaman İşeyişi Modunda (D)yi 
basılı tutarak Time1 ve Time 2 arasında geçiş yapabilirsiniz.
• Ekrana ya şehir kodunu ya da yıl ayarını getirebilirsiniz. (A)ya basarak şehir kodu

ve yıl ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
Temel saatlerden birinin saat ve tarihini ayarladığınızda (TIME 1 ya da TIME 2) diğer
temel saatin de ayarı otomatik olarak buna uyar.
• Yaz saati uygulaması (on/off)  (DST) TIME 1 ve TIME2 için ayrı ayrı ayarlanabilir.

1. Zaman İşleyişi modunda şehir kodları ekranda yanıp sönmeye başlayana dek 
   (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

3. Saniyeler yanıp sönerken (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda 
ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin
sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu
dakika kısmına ekleme olmaz.
• Şehir kodları seçiliyken (D) ya da (B) ile şehir kodlarını tarayabilirsiniz.

(Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için ŞEHİR KODLARI TABLOSUna bakınız.
• DST ayarları seçiliyken (D)yi kullanarak on/off ayarlarını değiştirebilirsiniz.
• 12/24 saat formatı seçiliyken (D)yi kullanarak 12 saat ya da 24 saat formatını

ayarlayabilirsiniz.
• Diğer ayarlar seçiliyken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
• Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
4. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
• Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
• Yıl ayarı 1 Ocak 1995 ila 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
• Bir ayar bölümünde haneler yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

DOSYA MODU

Uyarı
Aşağıdaki durumlarda hafızadaki tüm bilgiler silinir. Bütün önemli bilgilerinizin
yazılı bir kopyasını bulundurunuz.
• Arıza ya da tamir
• Bitmiş pil
• Pil değişimi
Hiçbir durumda CASIO, bu kayıplardan kaynaklanan zarar ve kayıptan 
sorumlu değildir.

Dosya Modu sayesinde her biri isim ve telefon 
numarasından oluşan 30 kayıt tutabilirsiniz.
İsim bölümünde 8 karakter, numara alanında
12 rakam yazabilirsiniz. Bilgiler isim bölümüne
göre otomatik olarak alfabetik sıraya dizilirler.
Ekrandaki bigileri tarayarak, bu kayıtlarınızı
görebilirsiniz.
• Dosya Modundayken birkaç dakika hiçbir

işlem yapmazsanız saat, otomatik olarak
Zaman İşleyişi Moduna döner.

Dosya Kaydı Yapmak İçin
1. Dosya Modunda yeni kayıt ekranı görünene dek 

(D) ya da (B)yi kullanınız.
• Ekranda “FULL” yazısı görünürse, hafıza dolmuş

demektir. Kayıt yapmaya devam etmek için önce
hafızadaki eski bilgilerinizin bir kısmını silmelisiniz.

2. Yanıp sönen bir hane ekrana gelene dek (A)ya 
    basınız.
3. (B) ya da (D)ye basarak hane üzerine gelen 
    karakteri değiştirebilirsiniz. Karakterler aşağıdaki 
    sırada değişirler. Bu tuşlları basılı tutmak yapılan 
    işlemi çok hızlandırır.

4. İstediğiniz karakter ekrana gelince (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
• İsim yazımını tamamlayana dek 3 ve 4. basamakları tekrarlayınız.
• İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
5. İsim yazımını tamamladıktan sonra (C)yi kullanarak numara alanına geçiniz.
6. Hane numara bölümündeyken (B) ve (D)yi kullanarak istediğiniz karakteri yazınız.

Karakterler aşağıdaki  sırada değişirler. Bu tuşlları basılı tutmak yapılan işlemi 
çok hızlandırır.

7. İ stediğiniz karakter ekrana gelince (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
• Numara yazımını tamamlayana dek 6 ve 7. basamakları tekrar ediniz.
8. İstediğiniz bilgileri yazdıktan sonra (A)ya basarak bunları kaydediniz.
• Birkaç saniye ekranda SORT yazısı görünür.
• İsim alanında en fazla 5 karakter ekranda görünür, karakterler otomatik olarak sağdan

sola devam eder.

Dosya Kayıtları Arasında Dolaşmak İçin
Normal Dosya Modunda (yanıp sönen hane yok) (D) ile ileriye doğru (B) ile geriye
doğru kayıtlarınızı görebilirsiniz.
• Dosya Modundan çıkarken en son görüntülediğiniz kayıt, bir dahaki Dosya

Moduna girişinizde ekrana gelecek olan ilk kayıt olacaktır.

Dosya Kayıtlarında Düzeltme Yapmak İçin
1. Dosya Modunda (B) ve (D)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak yanıp sönen haneyi düzeltmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
4. (B) ya da (D)yi kullanarak istediğiniz karakterleri yazınız.
• Detaylı bilgi için “Dosya Kaydı Yapmak İçin” adlı bölüme bakınız (isim bölümü için 

3-4. basamaklar, numara için 6-7. basamaklar).
5. Kaydı düzelttikten sonra (A)ya basarak bu bilgileri kaydediniz.

Bir Dosya Kaydını Silmek İçin
1. Dosya Modunda (B) ve (D)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D)ye birlikte basınız.
• Ekranda bir kaç saniye CLR (sil) mesajı görünecektir.
• Daha sonrayeni kayıt için hazır yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak Dosya Moduna dönünüz.

ALARM MODU
Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte 20
saniyelik bir alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa
basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyalini açarak
saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de
sağlayabilirsiniz.
• Alarm zamanı Zaman İşleyişi Modunda temel zaman

olarak seçtiğiniz zamanlardan herhangi birine
geldiğinde (TIME 1 ya da  TIME 2) saatiniz
alarm çalar.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp
    sönmeye başlayıncaya dek (A) tuşuna basınız.
   • Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.

2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi
    kullanınız.
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3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi
    hızlandıracaktır.
• Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz

formattır.
12 saat formati ile ayarlama yaparken zamanı am (gösterge yok) ve pm
(P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

•

• Seçtiğiniz bölüm ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız
yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
Alarm Modunda (D)ye basarak alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki
gibi ayarlayınız.

Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin
Alarm modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

KRONOMETRE MODU
Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli 
zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü 
aralığı 59 dakika ve 59.99 saniyedir.

(a) Geçen Zaman
DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD AAAAA
Başlat                   Durdur                  Tekrar Başlat        Durdur                   Sil 

(b) Ayrık Zaman
DDDDD AAAAA AAAAA DDDDD AAAAA
Başlat                    Ayır                     Ayrımı bırak           Durdur                   Sil

(c) İki Ayrı Bitişli Yarış
DDDDD AAAAA DDDDD AAAAA AAAAA
Başlat                   Ayır                      Durdur               Ayrımı bırak              Sil
                       1. yarışmacı        2. yarışmacı          2. yarışmacının
                        bitirir.                  bitirir.                   süresi ekrandadır.
                                                1. yarışmacının
                                               süresi ekrandadır.

OTOMATİK EKRAN FONKSİYONU
Otomatik ekrna fonksiyonu, ekranın içeriğini sürekli değiştirir. Otomatik ekran 
fonksiyonu çalışırken, saatin diğer fonksiyonlarını kulllanamazsıonız.

Otomatik Ekranı Açmak İçin
Saatten bip sesi gelene dek 2-3 saniye (C)yi basılı tutunuz.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin
Saatten bip sesi gelene dek 2-3 saniye (C)yi basılı tutunuz. Bu kez saat Zaman 
İşleyişi Modundadır.
Not
Otomatik ekran fonksiyonu, siz ayar yaparken (mesela haneler ya da diğer ayar 
bölümleri ekranda yanıp sönerken) çalıştırılamaz.

5.9+EDIALEDALDA
90–EGAROHCNACNA
10+NILREBREB
70+KOKGNABKKB
20+ORIACIAC
40–SACARACSCC
60–OGACIHCIHC
60+AKAHDCAD
5.5+IHLEDLED
70–REVNEDNED
40+IABUDBXD
01+MAUGMUG
80+GNOK GNOHGKH
01–ULULONOHLNH
20+LUBNATSITSI
30+HADDEJDEJ
20+MELASUREJSRJ
5.4+LUBAKLBK
50+IHCARAKIHK
80–SELEGNA SOLXAL
00+NODNOLNOL
60–YTIC OCIXEMXEM
50–IMAIMAIM
10+NALIMLIM
50+ELAMELM
11+AEMUONUON
50–KROY WENCYN
10+SIRAPRAP
11–OGAP OGAPGPP
5.6+NOGNAYNGR
30–ORIENAJ ED OIROIR
10+EMORMOR
90+LUOESLES
80–OCSICNARF NASOFS
80+EROPAGNISNIS
01+YENDYSDYS
5.3+NARHETRHT
90+OYKOTOYT
21+NOTGNILLEWGLW
80–REVUOCNAVRVY

*Aralık 1997 bilgilerine dayanmaktadır.

Şehir Şehir GMT
   farklılığıudoK

ŞEHİR KODLARI TABLOSU

Sadece Günlük
Alarm açık

İkisi de OFF  Sadece Saat
Başı Sinyali

NO İkisi de

Alarm açık göstergesi                     Saat başı sinyali açık göstergesi

1/100 Saniye

Mod göstergesi 

Halihazırdaki
 saat

Dakika
Saniye
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